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عضو محترم و گرامي انجمن مديران صنايع
با سالم و احترام
همانگونه که مستحضرید امروزه ارزش شرکت ها و کارخانجات بزرگ به اعتبار برند آنها مرتبط است و افراد سودجو در داخل و خارج
از کشور نیز به خوبی از این امر آگاه بوده و با سوء استفاده از عالئم تجاری کسب و کارها صدمات جبران ناپذیری به اعتبار و شهرت
برند آنها وارد نموده و موجبات تخریب بازار محصوالت را فراهم می آورند که همین امر به تنهایی ضرورت ثبت عالئم تجاری در
بازارهای هدف صادرات را بخوبی مشخص میکند .در این راستا انجمن مدیران صنایع در نظر دارد کارگاه تخصصی آموزشی تحت
عنوان «آشنایی با حقوق مالکیت فکری ثبت برند ملی و بین المللی و معاهدات بینالمللی» برگزار نماید.
از عالقمندان تقاضا دارد حضور قطعی خود را در ذیل این نامه مرقوم و حداکثر تا روز سهشنبه مورخ  1398/11/15به نمابر شماره
 88839641و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس  anjoman.modiran@yahoo.comارسال نمایند.
محمدرضا ستوده
دبیرکل انجمن مديران صنايع
مشخصات کارگاه آموزشي:
عنوان کارگاه آموزشي

استاد

زمان برگزاري

آشنایی با حقوق مالکیت فکری ثبت برند ملی

جناب آقای مهندس محمدعلی میرزابابایی
-مدیرعامل موسسه داراییهای فکری و فناوری پلکان

یکشنبه 11/20

و بین المللی و معاهدات بین المللی
محورهاي دوره:

-وکیل و مشاور مالکیت فکری بیش از  100شرکت بزرگ ایرانی و خارجی

ساعت 9-12

-

راهکارهای حفاظت از برند ،اختراع و طرح صنعتی در عرصه ملی و بینالمللی

-

روشهای ثبت عالئم تجاری (برند) در ایران و سایر کشورها

-

خطرها و ریسکهای عدم رعایت حقوق مالکیت فکری در بازارهای ملی و بینالمللی

-

معرفی معاهدات و پروتکلهای بینالمللی در حوزه عالئم تجاری ،اختراع و طرح صنعتی

-

تثبیت بازارهای صادراتی به کمک حقوق مالکیت فکری

مکان برگزاري :تهران -خیابان استادمطهري  -روبروي خیابان میرعماد-پالك  -264طبقه چهارم -سالن اجتماعات

 کارگاه آموزشی در روز و ساعت تعیین شده برگزار میگردد و چنانچه تغییری صورت پذیرد قبالً به اطالع رسانده خواهد شد.
 در صورت عدم تشکیل دوره به دلیل به حدنصاب نرسیدن ،برگزاری کارگاه آموزشی به بعد موکول میشود.

 مشخصات شرکتکننده:
نام و نام خانوادگي

نام شرکت

سمت

تلفن مستقیم

تلفن همراه

 جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفنهاي  88304070و  88835385روابط عمومي انجمن تماس حاصل فرماييد.

فکس

